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מחירי הנפט נכנעו לחוקי הכלכלה

כותרות אנרגיה

מחיר חבית נפט ירד ל 60.94 -דולר לחבית
בינתיים ניצחו כצפוי חוקי הכלכלה ומחיר חבית נפט ) (Dated Brentצנח בתוך שבועיים מכ70 -
דולר לחבית ל 60.94 -דולר לחבית בעת כתיבת שורות אלו .בשבועות האחרונים התעלמו מחירי
הנפט מנתוני ההיצע והביקוש ושיקפו ציפיות ליציאה מהירה מהמשבר הכלכלי ולעלייה בצריכה,
אולם קשה להתעלם מהרמות הגבוהות של המלאים במדינות המתועשות ,מהביקוש המסרב לגדול
ומכושר התפוקה העודף של אופ"ק .לירידת המחירים תרמו גם ידיעות על ההגבלות שמתכננות
הרשויות להטיל על הסחר בנפט בבורסות השונות ועלייה בשער הדולר.
מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי צופה שהמחיר הממוצע של חבית נפט במחצית
השנייה של  2009יהיה  70דולר ,עלייה של כ 18 -דולר לעומת המחיר הממוצע במחצית הראשונה
של השנה .המחיר הממוצע בתחזית ל 2010 -הוא  72דולר לחבית.

הודעות על ימי עיון וקורסים
דלקים ושמנים
השתלמות – 27.7.09
ביום שני  27ביולי  2009בשעות17:30 - 12:30 :
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מטרת ההשתלמות היא הקניית מיומנות בנושאי החומרים :בנזין ,סולר ,שמני מנוע ,שמני
ממסרה ,נוזל בלמים ונוזלי קירור למערכות צינון .ההשתלמות כוללת הרצאות על דלקי תחבורה,
תוספים ,מושגי יסוד בסיכה ,סיווג שמנים לפי צמיגות ולפי רמות ביצוע ,התועלות שניתן לקבל
מבדיקות מעבדתיות לחומרים אלו ,ועוד .בשיתוף עם איגוד יבואני הרכב בישראל.
לטופס הרשמה הקש כאן

בנייה ירוקה וחוסכת אנרגיה
יום עיון 16.9.09 -
ביום רביעי  16בספטמבר  2009בשעות 18:00 – 12:30
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
יישום תקני בנייה ירוקה וחוסכת אנרגיה מתרחב ככל שגוברת ההכרה בכדאיות הכלכלית שלו.
יום העיון ,הנערך בשיתוף מכון התקנים הישראלי ,יעסוק בתקנים הישראליים לבנייה ירוקה )ת"י
 (5281ולדרוג אנרגטי של בניינים )ת"י  ,(5282בתמריצים לבנייה חוסכת אנרגיה ,בהטמעת
עקרונות קיימות בחברות נדל"ן ותשתיות ,במדיניות הממשלה לעידוד בנייה חוסכת אנרגיה ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדה למניעת זיהום מקורות מים
ע"י דלקים20/7/09 ,
ועדת שימושים ובדיקות29/9/09 ,

♦
מנהלי אבטחה ,מונחה משטרה
מתוכנן ל -ספטמבר 2009
בשיתוף עם המרכז האוניברסיטאי אריאל
 21מפגשים שבועיים –  190שעות לימוד
קורס להכשרת מנהלי אבטחה בבניין ביה"ס
למדעי הנפט והאנרגיה .תעודות הסמכה.
הנחה לחברי המכון
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

פרסומי המכון
WATEC Israel 2009
תערוכת טכנולוגיות המים ,אנרגיה
ואיכות הסביבה הגדולה בישראל
תל-אביב 19 – 17 ,נובמבר 2009
מפגש בינלאומי של תעשיית טכנולוגיות מים
ואיכות סביבה .כ 250 -חברות מסחריות
מהארץ ומהעולם 150 ,משלחות בינלאומיות
ואלפי מבקרים מהארץ.

קבוצת דלק הגישה הצעה
לרכישת תחנות הדלק של
 Shellביוון
)גלובס(3.7.09 ,
מעצ תפרסם מכרז לחיסכון
בהוצאות החשמל בתאורת
הכבישים – הנאמדות ב40 -
מיליון שקל בשנה
)דה מרקר(6.7.09 ,
חב' החשמל תפתח את הסכם
הגז עם מצרים
)גלובס(7.7.09 ,
יותר חשמל פחות אוויר
)ידיעות אחרונות(7.7.09 ,
חברת החשמל מבקשת :הכינו
את הגנרטורים
)מעריב(7.7.09 ,
הפתעה בקידוח הגז :כמות הגז
הטבעי בקידוח "תמר" מול חופי
חיפה גדולה בכ 30% -מן הצפוי
)דה מרקר(8.7.09 ,
חברת החשמל תיקנס ב5 -
מיליון שקל על כל חודש איחור
בהקמת תחנות כוח
)דה מרקר(8.7.09 ,
מאגר נוסף? דלק קידוחים וזרח
מתחילים לקדוח בים המלח
)ידיעות אחרונות(8.7.09 ,
גזים רעילים התגלו בבסיס
)ידיעות אחרונות(8.7.09 ,
חשש :מכרז נוסף לאספקת ציוד
לחב' החשמל ייגמר עם ספק
יחיד
)גלובס(8.7.09 ,
"השווי של הקידוחים5.4 :
מיליארד דולר"
)גלובס(9.7.09 ,

מידע והרשמה באתר התערוכה:
www.WATEC-israel.com
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אנרגיה בכנסת ותקינה
שימוש בביודיזל בישראל
בישיבת ועדת שימושים ובדיקות של המכון ,שנערכה ב 14 -ביולי  ,2009עלו בין היתר כמה נושאים
טכניים הקשורים לשימוש בביודיזל בישראל ,וביניהם :הזרמת ביודיזל בצנרת רב מוצרית ,אחסון
ממושך ,ערבול ותאימות .הוחלט להמשיך בבדיקת נושאים אלו בעזרת מומחים.
טיוטה לתקן ישראלי ת"י  90חלק  :(2009) 3בנזין לרכב מנועי :בנזין  96אוקטן
פורסמה להערות הציבור טיוטה לתקן הבאה להחליף תקן קיים .ניתן להעביר הערות עד ל.17.7.09 -
הדליקה בחוות המכלים בבריטניה
משרד הבריאות והבטיחות הבריטי פרסם דוח נוסף ) 226עמודים( על האירוע במסגרת חקירותיו.
ניתן לקרוא את הדוח באתר המשרדhttp://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr718.pdf :
הזמנה להציג עמדות – תיקון תקנות משק החשמל
ניתן להגיש עמדות בכתב בלבד למשרד התשתיות הלאומיות ,עד  ,16 – 19/7/09בהתאם לנושא.
חדש :מיליון מונחי אנרגיה אנגלי – עברי
פורסם מילון מונחים אנגלי – עברי בעריכת ג'ינה כהן ,הכולל כ 6,000 -מונחים מכל ענפי תעשיית
האנרגיה ,בצירוף הגדרות ,תרגומים ,קיצורים ולינקים .ללא תשלוםwww.hebrewenergy.com .

איכות הסביבה
צוות אנרגיה ומים להיערכות לשינוי האקלים
ב 9 -ביולי החליטה הממשלה על הקמת ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה,
שתרכז את פעילות הממשלה בנושא .לוועדה צוותי משנה :אנרגיה ומים ,חקלאות וחינוך .את תת
הוועדה לאנרגיה ומים מרכז ד"ר שלמה ולד ,המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות ,והיא
תמליץ לממשלה על קביעת מדיניות לגבי יעד הפחתת גזי חממה בכנס בקופנהגן בסוף השנה.

תשובה" :תמר" תניב עוד 8
מיליארד דולר
)מעריב(9.7.09 ,
עלות הפיתוח של מאגר הגז
תמר מטפסת ל 2.5 -מיליארד
דולר
)דה מרקר(9.7.09 ,
בשורה לבעלי גגות :מימון
מערכות סולאריות פרטיות –
ללא ערבויות
)דה מרקר(9.7.09 ,
מתחמם המרוץ על סולל :גם
שיכון ובינוי במו"מ לרכישת
חברת האנרגיה הסולארית
)גלובס(13.7.09 ,
הופסקה הזרמת הגז הטבעי
ממצרים; גורמים במשק:
"הסיבה – הפסקות חשמל באל
עריש"
)דה מרקר(13.7.09 ,

ניסוי למדידת פליטות מרכבי גפ"מ
בעקבות הדיונים בין ועדת הגפ"מ של המכון לבין משרדי האוצר והגנת הסביבה ,הוחלט לבצע ניסוי
למדידת הפליטות ) 4סוגים( מכלי רכב מונעים בגפ"מ ,לעומת אותם כלי רכב כשהם מונעים בבנזין.
סוכם שהמשרד להגנת הסביבה יעביר את הנחיותיו לביצוע הניסוי.
הנחיות חדשות של המשרד להגנת הסביבה לסקירה ושיקום קרקעות מזוהמות בתחנות דלק
אגף שפכי תעשיה ,דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה השלים את מסמך ההנחיות
החדש לסקירת קרקע לשיקום של קרקע מזוהמת בתחנות הדלק.
תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר מייצור חשמל(
המשרד להגנת הסביבה הפיץ את הצעת נוסח תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר מייצור
חשמל( להערות משרדי הממשלה ,גופים מעוניינים וארגונים סביבתיים.

אנרגיה בינלאומית
הוועידה האירופית של איגוד כלכלני האנרגיה:
IAEE Conference: Energy, Policies & Technologies for Sustainable Economies
7 – 10 September 2009, Vienna, Austria – http:// www.aaee.at/2009-IAEE/

□

הוועידה ה 11 -בנושא מימון אנרגיה מתחדשת:
11th Renewable Energy Finance Forum
21- 22 September 2009, London, UK – www.euromoneyenergy.com

□

סדנה על מימון מיזמי אנרגיה מתחדשת:
Renewable Energy Project Finance
7 – 9 October 2009, Hmburg, Germany – www.euromoneytraining.com/EUROPE

□

הוועידה ה 2 -על נפט וגז בסין ,רוסיה ומרכז אסיה:
China – Russia –Central Asia Oil & Gas Forum 2009
23 - 24 September 2009, Beijing, China – www.argusmedia.com/crc
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

□

♦

♦

♦

♦

מחקרי אנרגיה
מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה והקלינטק
 - Meidataלמידע עסקי
• שוק הגז במערב אירופה
בשנת  :2009פרופילי מדינות
על פי צריכה ,ביקוש ,תשתית
ורגולציה )יוני(2009 ,
• שוק האנרגיות המתחדשות
באירופה :ניתוח ותחזיות עד
) 2015יוני(2009 ,
• הזדמנות הSmart Grid -
בארה"ב :ניתוח ותחזיות שוק
)יוני(2009 ,
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לאיתור מחקרים נוספים:

info@meidata.com

רח' חיים לבנון  ,26ת.ד ,17081 .תל-אביב  z 61170טל‘ z 03-6414271:פקסwww.energy.org.il z 03-6427033:

מו“ל :המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  zעורכת :ורדה מור varda@energy.org.il z

עמוד 2

